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V projektu so sodelovali: 

1. Vrtec Pedenjped 

2. OŠ Selnica ob Dravi, enota Kobanček 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. OŠ Toneta Čufarja Jesenice 

4. OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 

5. OŠ Komen 

6. OŠ Pesnica  

7. Prva OŠ Slovenj Gradec 

8. OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Gimnazija Ledina Ljubljana 

10. Gimnazija Škofja Loka 

******************************************************************************* 

Pred vami je deveto glasilo, ki je nastalo s prispevki otrok iz vrtcev, učencev osnovnih šol, dijakov srednjih 

šol in njihovih mentorjev z delom v projektu  

Otroštvo podaja roko modrosti. 

Iskrena hvala vsem, ki ste prispevali k lepšemu dnevu vseh nas-mladih in malo manj mladih. 

Nasvidenje v prihodnjem šolskem letu.  

Vodja nacionalnega projekta: Špela Bogataj 

Škofja Loka, 20. junij 2021 
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Vrtec PEDENJPED Ljubljana 

________________________________________________________ 

Poročilo je napisala Dorica Peterca. 

--------------------------------------------------------- 

 

Tudi v letošnjem letu nam je Covid epidemija premešala načrte. Pa vendar smo našli 

različne poti za stik med generacijami in izvedbo načrtovanih aktivnosti.   

 

 

 

 

 

S starimi starši 

smo se povezali 

kar preko spletne 

povezave in TV 

ekrana. 

 

 

   

Raziskovali smo, kaj so se babice in dedki igrali v času njihovega otroštva, kakšne 

so bile igrače. Stari starši so povedali, da so se igrali bolj malo, ker so morali 

pomagati doma – nekateri v hiši, drugi pa v hlevu in na njivi. Igrače so s izdelovali 

sami, veliko so se igrali preproste igre na travnikih, dvoriščih in gozdu. Le redki so 

imeli kupljene igrače. V eni skupini so zavihali rokave in se lotili dela – izdelovali so 

igrače iz odpadnega materiala. Z domišljijo jim je uspelo. Na ta, pretekli čas, pa 

ostajajo lepi spomini, saj so bili veliko s starši, radi so se imeli z brati in sestrami 

in si med seboj pomagali. Veliko so pripovedovali tudi o grenkih spominih, saj so 

veliko delali, daleč so hodili v šolo, za igro in učenje je ostal čas, ko je bilo delo 

opravljeno.  
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Vse stare predmete in otroške 

risbe smo razstavili v garderobi. 

Ker je bil ogled omejen le za 

obiskovalce vrtca, smo 

prispevek in fotografije poslali 

vsem staršem po elektronski 

pošti, da si bodo razstavo 

ogledali tudi stari starši.  

 

 

 

 

 

Otroci so obiskali bližnjo kmetijo 

enote vrtca. Otroci so tudi božali 

domače živali. Na kmetiji so nabrali 

slive in v vrtcu po babičinem receptu 

skuhali marmelado.  

 

 

 

Na potepanju po Poljanski dolini so otroci spoznavali  življenje na kmetiji. Gospodar 

je predstavil živali in delo v hlevu, otroci pa so mu pomagali tudi pri košnji trave in 

grabljenju. Pobirali smo jabolka in jih s pomočjo gospodarja stisnili v sok. Z 

gospodinjo smo se preizkusili v peki kruha in prav vsi otroci so s ponosom odnesli 

svoj hlebček nazaj domov v dar svojim domačim. Gospa nam je predstavila tudi 

veliko vrst zelišč, iz katerih kuha čaj. Vse smo si lahko ogledali, otipali in povonjali 

ter na koncu seveda tudi okusili.  
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Preko pisem smo k sodelovanju vabili starejše generacije. Na ta način smo raziskali 

običaj pustovanja in poiskali pomoč pri ustvarjanju lastnega, novega vrtička v 

vrtcu. Skupaj z vnuki so posejali semena, za katera bodo skrbeli. Vzgojene rastline 

bomo presadili v naš vrtiček v vrtcu. Raziskovali smo uganke in pregovore. Otroci 

so se spremenili v raziskovalce in na različne načine beležili odgovore starejših. 

Tokrat se je telefon za pogovore s starejšo generacijo izkazal za dobro izbiro.  

Pridružili smo se projektu Rdečega križa »Razglednice sreče«. Porisali smo 23 

razglednic namenjenih starostnikom. Odločili smo se za motiv pikapolonice, ki 

simbolizira srečo. Že vrsto let sodelujemo s svojimi sosedi, DSO Fužine. Tudi to 

leto ni bilo izjema. V sklopu projekta Mala pozornost za veliko veselje smo v mesecu 

decembru izdelali voščilnice za vse stanovalce doma. Za njih smo v vrtcu spekli 

tudi večji medenjake, ki so jih prejeli v dar na božični večer. Pustni torek smo 

nekaj trenutkov preživeli skupaj na prostem na varni razdalji in se drug drugemu 

pokazali našemljeni na vrtu pred domom. Zapeli smo jim, malce zaplesali in pomahali 

v pozdrav. Na podoben način so se srečali za dan žena in Mučenike. V vrtcu so jim 

otroci izdelali manjše - papirnato rožico in kravato z verzi, ki so jih razdelili s 

pomočjo animatorjev 8. in 10. marca med vse stanovalce doma. Skupaj smo spuščali 

tudi ladjice po Ljubljanici na Gregorjevo. 

 

 
 

Starejše generacije so izjemen vir izkušenj in znanj. Druženje z njimi nas bogati. 

In ko kot otroci spoznavamo, da nas medsebojna pomoč bogati in načine, kako lahko 

nekomu  polepšamo dan ne glede na to, ali smo otroci ali odrasli dela srečnejše. Ker 

se učimo za prihodnji čas. 
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OŠ Selnica ob Dravi 

________________________________________________________ 

Poročilo je napisala Ladislava Milošević. 

--------------------------------------------------------- 

V našem vrtcu smo se za sodelovanje v projektu odločili v skupini najmlajših otrok 

– Bibe.  V Letnem delu načrta oddelka smo v povezavi s projektom načrtovali 

naslednje dejavnosti: delavnico z dedki in babicami v prazničnem decembru, 

srečanja z upokojeno delavko vrtca in priložnostna ali vnaprej dogovorjena 

srečanja s starejšimi občani na naših sprehodih po okolici vrtca. Odločili smo se, 

da bomo za začetek povabili k sodelovanju našo bivšo sodelavko, ki se je upokojila 

v lanskem šolskem letu, in ga. Slavica se je z veseljem odzvala.  

Bibe podajo roko ge. Slavici 

V Tednu otroka smo go. Slavico povabili na spoznavno srečanje na našem igrišču, 

kjer smo se ji predstavili. Spoznala pa je tudi našo lutko bibo, zato smo ji zapeli 

pesmico o njej. Ta dan smo imeli dogovorjen skupni sprehod z našimi prijatelji iz 

sosednje skupine – Smehci, zato smo lahko go. Slavico predstavili tudi njim in vsi 

skupaj smo se v sončnem dopoldnevu odpravili po Jabolčni poti, kjer nas je pri stari 

preši čakalo še eno srečanje. Presenetil nas je »jabolčni palček«, ki nas je želel 

spoznati in slišati kakšno pesmico, zato smo mu zapeli Ringa ringa raja, v zameno 

pa je vsakemu otroku podaril jabolko in tudi on nam zapel pesmico – Enkrat je bil 

en majhen škrat. Ko smo se poslovili, smo poskusili palčkova dobra jabolka, 

pomalicali pa smo tudi slastne banane, ki nam jih je prinesla ga. Slavica. Ob 

povratku smo se ustavili še pri šoli in si ogledali likovno razstavo otrok iz skupine 

Pedenjpedi, pozdravili pa so nas tudi otroci, ki so se igrali na igrišču.   

 

 



 

7 

 

Kmalu nas je neprijetno presenetilo zaprtje vrtcev v 2. valu epidemije in sprejeti 

smo morali, da delavnica z dedki in babicami ter tudi srečanja z go. Slavico v vrtcu 

do nadaljnjega ne bodo mogoča. Zato smo se odločili, da se bomo z njo srečali še 

na kakšnem sprehodu, ko se vsi skupaj vrnemo v vrtec. Žal smo morali na to čakati 

skorajda do pomladi, ko smo jo le lahko obiskali na dvorišču pred njenim domom in 

jo presenetili z voščilom ob dnevu žena. Posebej zanjo smo izdelali sliko z zvončki 

in metuljčkom iz otroški dlani, ki je je bila zelo vesela. A tudi mi nismo odšli od nje 

praznih rok, saj nas je spet založila z bananami, za katere je že ugotovila, da jih 

imajo otroci od vsega sadja najraje.  

 

  

 

Dogovorili smo se, da se čim prej spet vidimo, zato smo go. Slavico povabili kar na 

enega izmed naših vsakodnevnih sprehodov ter ji pokazali, kje stanujejo pernate 

živali, katere pogosto obiščemo. Ga. Slavica pa se kar ni mogla načuditi, kako so 

otroci že veliki in vztrajni pri hoji, pri čemer so ji z veseljem podali roko.   
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Da mislimo nanjo, smo ge. Slavici pokazali tudi ob drugih praznikih. Pred božičem 

je na dom dobila bibino voščilnico. Lahko si je ogledala naš video nastop, ki smo ga 

posneli ob materinskem dnevu kot presenečenje za mamice in očete. Poslali pa smo 

ji tudi našo velikonočno video voščilnico z zajčki, ki smo jih izdelali z otroki.  

 Čeprav se z go. Slavico nismo mogli srečati tako pogosto, kot bi si želeli, smo med 

seboj stkali vezi, zaradi katerih smo vsi bogatejši za dragocene skupne trenutke. 

Če bo le mogoče, pa se bomo do konca šolskega leta podali še na daljši zaključni 

sprehod, na katerem se bomo zagotovo imeli skupaj lepo.  

 

Bibe rišejo nasmehe mimoidočim 

Za zaključek naj omenimo, da skorajda ni mimoidočega, ki mu ne bi pogled na naše 

malčke izvabil spontanega nasmeha, pogosto pa se s kom izmed njih tudi zapletemo 

v pogovor. Tako se je na naših sprehodih nabralo tudi mnogo priložnostnih srečanj 

s starejšimi občani. Še posebej prisrčno pa je bilo tisto, ki sta se ga najbolj 

razveselila Mojca in njen dedek.  
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OŠ Toneta Čufarja Jesenice 

________________________________________________________ 

Poročilo je napisala Alenka Mirtič Dolenec. 

--------------------------------------------------------- 

Tako kot že vrsto let, smo tudi v tem šolskem letu 2020/21 smo v okviru interesne 

dejavnosti delali »Mladi osrečujemo starejše« sprejeli smernice za delo v 

UNESCOVEM projektu »Otroštvo podajmo roko modrosti«. V projektu je skupina 

učencev obiskovala stanovalce doma ostarelih. Ciljem smo  sledili skozi šolsko leto. 

Seveda pa je bilo delovanje spremenjeno, saj smo se morali držati navodil NJIZ. 

S stanovalci smo se povezali preko ZOOM srečanj, ko pa smo se domovi odprli, pa 

smo poskrbeli za srečanje v živo. Ob osmem marcu smo jih razveselili s cvetom, v 

aprilu, maju in juniju pa smo klepetali, peli  in se zabavali. Vsa srečanja so bila 

izredno pristna in prisrčna. 

Kratek opis dela in druženj: 

V marcu smo stanovalcem želeli polepšati marčevska praznika (Dan žena in Dan 

mučenikov) in jim ob tem čestitati. Družili smo se na soncu ob piškotih in soku. 

Veseli smo bili ponovnega snidenja. Imeli smo si veliko za povedati. Učenke so 

prisotne stanovalce obdarile z vrtnico in voščilnico v obliki tulipana. Spomnili smo 

se tudi na še preostale stanovalce, za katere smo izdelali tulipane iz papirja, s 

katerimi so polepšali domske prostore in voščilnice s tulipani s katerimi so za ta 

praznik obdarili vse stanovalke našega doma. 
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Stanovalce smo presenetili z lepimi slikami v tempera tehniki, na temo 

spomladanski travniki z regratovimi lučkami. 

Slike smo razstavili na domskem hodniku, kjer si jih stanovalci in obiskovalci 

lahko ogledajo. 

Stanovalci se novih izdelkov na razstavi vedno razveselijo. 

 

Ob zaključku šolskega leta, so bili stanovalci – sodelujoči v skupini, povabljeni v 

slaščičarno Metuljček s strani učencev OŠ Toneta Čufarja, ki so vključeni v 

projekt. Stanovalci so bili zelo veseli povabila in so se z veseljem odzvali.  

Za presenečenje je poskrbela učiteljica gospa Sabina Smolej s psičko Srečko. 

Obe so stanovalci že zelo pogrešali, saj se zaradi epidemioloških razmer niso 

videli že eno leto. Srečka nam je pokazala nekaj svojih trikov in vsi smo ji z 

navdušenjem zaploskali. 

Ob tortici in kavi smo preživeli prijetno druženje. Ob zaključku smo si zaželeli 

lepe poletne dni in se dogovorili za ponovno snidenje v septembru. 
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Naša druženja je težko opisati, saj nas to prostovoljstvo navdihuje, bogati in krepi. 

Z nekaterimi prebivalci smo skupaj že nekaj let. Najhuje je takrat, ko kakšno 

življenje premine. Takrat poskušamo poiskati novega stanovalca, ki bi si želel 

družbe mladostnikov. Otroke pa poučimo, da je to tudi del življenja, ki ga vsi 

živimo. 

O rezultatih  in dosežkih projekta težko govorimo. Marsikdaj je kakšno zadevo 

težko zapisati z besedami.  

Mogoče lahko povemo z naslednjimi besedami: prijateljstvo, medsebojno zaupanje, 

medsebojna pomoč, pozitiven odnos do družbeno koristnega dela. 
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OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 

________________________________________________________ 

Poročilo je napisala Petra Dermota. 

--------------------------------------------------------- 

Letošnje šolsko leto je bilo zaradi epidemije koronavirusa svojevrstno, razgibano 

in je izredno hitro minilo. Kljub omejitvam gibanja in delu na daljavo smo se učitelji 

in učenci trudili, da bi pouk in ostale dejavnosti potekale kar se da običajno. Pri 

tem seveda nismo pozabili na sodelovanje s starši, starimi starši in drugimi 

starostniki.   

 

V okviru programa Trajnostna mobilnost smo učitelji, starši in stari starši peš 

spremljali otroke v šolo in nazaj. Na podružnici Bohinjska Bela smo se vsi učenci in 

učiteljice pridružili teku podnebne solidarnosti in tekli po gozdni poti v Podrojah.  

Starejši učenci sami, mlajši skupaj s svojimi starši in starimi starši, so se s tekom, 

pohodi, tekom na smučeh, sankanjem športno udejstvovali tudi v času dela na 

daljavo.  

 

Na tradicionalni slovenski zajtrk smo si skupaj s starši v Teamsih ogledali 

prireditev v živo. Pripravili smo zajtrk, izdelali pogrinjke in namizno dekoracijo 
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čebelic, vmes smo z učiteljico Ano pozdravili sonce, učiteljem Vinkom prebudili 

telo ter na koncu skupaj z domačimi pozajtrkovali pripravljen zajtrk. 

V mesecu decembru je učitelj Primož 15 dni zapored vsak večer preko kanala 

YouTube bral pravljice za lahko noč. Branje je bilo odmevno tudi po drugih vrtcih 

in šolah, do sedaj si je pravljice namreč ogledalo več kot 25 000 otrok. 

 

Učiteljica Špela že drugo leto zapored vodi dejavnost Pomagam, pomagaš. 

Dejavnost temelji na medsebojni pomoči, utrjevanju učne snovi, izdelovanju 

seminarskih nalog, dopolnjevanju zapiskov, domačih nalog, iskanju bolj učinkovitih 

tehnik učenja. Otroci se med seboj povezujejo tako, da starejši pomagajo mlajšim 

in na nek način postanejo njihovi »inštruktorji«. V dejavnost je bilo vključenih 20 

učencev od 2. do 9. razreda.  

Na matični šoli in obeh podružnicah vsako leto sodelujemo v Karitasovi akciji 

Pokloni zvezek. Z akcijo želimo zbrati čim več zvezkov za socialno ogrožene otroke 

in otroke spodbuditi k solidarnosti s sovrstniki. 

 

Spodbudne misli in pisma za starostnike so pod mentorstvom učiteljice Mete 

pripravili učenci in učenke otroškega parlamenta ter jih posredovali oskrbovancem 

naše občine, ki domujejo v okoliških domovih. Misli in pisma so bila namenjena tudi 

zdravstvenim delavcem zdravstvenih ustanov Bled, Jesenice in Golnik. 

 

V času božično-novoletnih praznikov smo pekli piškote in ostale dobrote. Peko in 

kuho dobrot smo ponovili spomladi in naše prispevke z recepti posredovali na 

Simbiozo, kjer so izdali knjižico zbranih receptov sodelujočih šol. 
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Učenke in učenci 3. razreda so pod mentorstvom učitelja Primoža ustvarili 

čudovite voščilnice za dan žena za vse oskrbovance doma Viharnik v Kranjski Gori.  

 
 

Za računalniško opismenjevanje starostnikov je poskrbela učiteljica Petra. Ker se 

nismo mogli srečati v živo, smo delavnico izvedli med prvomajskimi počitnicami na 

daljavo. Spoznali smo novo aplikacijo Magda, kjer so na enem mestu združene vse 

pomembne vsebine in informacije za starejše.  
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OŠ Komen 

________________________________________________________ 

Poročilo je napisala Mihaela Bernetič Perhavec. 

--------------------------------------------------------- 

V šolskem letu 2020/2021 se je naša šola prvič vključila in sodelovala v projektu 

Otroštvo podaja roko modrosti. Izvajanje sodelovanja med vrstniki, starimi starši 

in starši je bil zaradi šolanja na daljavo na začetku težje izvedljiv. Po nekaj 

mesečnem zaprtju šol pa so ravno tak način izobraževanja učenci izkoristili za 

vzpostavitev odnosov s starimi starši, saj so nekateri preživljali dopoldneve ravno 

v njihovi družbi (zaradi službenih zadržanosti staršev). Pri izvajanju določenih 

dejavnosti in ustvarjanju izdelkov skupaj s starimi starši so učenci razvijali tudi 

strpnost do starejših. V projektu so sodelovali učenci podružnične šole in sicer od 

1.r do 6.r.  

 

SODELOVANJE PRI RAZLIČIH DEJAVNSOTIH:  

-medgeneracijsko sodelovanje učencev in starih staršev pri pisanju in iskanju 

receptov za Knjigo receptov (dodaj sliko) 

 - sodelovanje učencev pri izdelavi novoletnih voščilnic za dom ostarele 

(sodelovanje v projektu Majhna pozornost veliko šteje) 

-sodelovanje učencev in starih staršev pri izdelovanju buč 

-sodelovanje učencev in starih staršev pri izvedbi Tradicionalnega slovenskega 

zajtrka 

-izvedba in sodelovanje učencev, staršev in starih staršev pri izvedbi športnih 

dni (pohod) 
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Priprava večerje skupaj z nono 
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Pisanje voščilnic, športni dan, priprava jedi …  
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OŠ Pesnica in POŠ Pernica 

________________________________________________________ 

Poročilo je napisala Mihaela Fike. 

--------------------------------------------------------- 

Sodelovanje z oskrbovanci doma starejših je v letošnjem šolskem letu potekalo 

drugače kot doslej, in sicer na daljavo. 

V mesecu decembru smo se lotili akcije PODARIM VAM SVOJO DLAN Z LEPO 

MISLIJO. Da bi oskrbovancem Doma starejših Idila vsaj malo polepšali predpraznični 

čas, so učenci v času šolanja od doma in otroci iz vrtca izdelali voščilnice in jih dostavili 

do nabiralnika pred šolo v Pesnici ali do nabiralnika pred vrtcem v Pernici. 

Odziv otrok je bil še večji, kot smo si želeli in upali. V obeh nabiralnikih se je nabralo 

veliko voščilnic. Vsak oskrbovanec Doma starejših Idila je dobil svojo voščilnico. 

Z akcijo smo starostnikom, ki so se v predprazničnem času zagotovo počutili še bolj 

osamljene, želeli dati vedeti, da mislimo nanje in z voščilnicami smo jim želeli narisali 

nasmeh na obraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri  projektu je sodelovalo 170 otrok. 

Zaradi trenutne situacije je zagotovo odpadel še kakšen obisk starejših občanov 

in delavnice z babicami in dedki. 

 

 

https://ospesnica.si/wp-content/uploads/2021/03/Voscilnice.jpg
https://ospesnica.si/wp-content/uploads/2021/03/Voscilnice.jpg
https://ospesnica.si/wp-content/uploads/2021/03/Voscilnice.jpg
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Prva OŠ Slovenj Gradec 

________________________________________________________ 

Poročilo je napisala Mateja Praznik. 

--------------------------------------------------------- 

Poslanstvo Prve OŠ Slovenj Gradec je izobraževanje in vzgajanje otrok za 

življenje. 

Kot UNESCO šola naše delo temelji na štirih osnovnih stebrih  izobraževanja,  ki 

so: 

▪ UČITI SE, DA BI VEDELI, 

▪ UČITI SE, DA BI ZNALI DELATI, 

▪ UČITI SE ŽIVETI Z DRUGIMI in 

▪ UČITI SE BITI. 

Zaradi vsega naštetega, smo se z veseljem odločili sodelovati tudi v projektu 

Otroštvo podaja roko modrosti, saj sta skrb za bližnjega in sočutje, pomembni 

človeški vrednoti. Z različnimi oblikami sodelovanja med generacijami, želimo 

krepiti medgeneracijske vezi ter razvijati strpnost, oblikovati primeren odnos do 

starosti, bolezni, drugačnosti, invalidnosti …                                                  

 V razredih, kakor tudi v oddelku podaljšanega bivanja, smo se veliko pogovarjali o 

vzpostavljanju pristnih prijateljskih odnosov ne le med mladimi, ampak tudi med 

različnimi generacijami, s poudarkom na starostnikih, ki so še posebej ranljiva 

skupina. Preko različnih dejavnosti in aktivnosti so se učenci učili dajati in 

sprejemati, razvijali oz. krepili so strpnost, pridobivali in izmenjavali izkušnje, 

razvijali spoštovanje …                                                    

Del teh aktivnosti, je letos zaradi epidemije potekal tudi v domačem okolju (skupno 

branje pravljic z babico/dedkom, peka peciva, družabne igre, urejanje vrtov,  …). 

Zaradi omejenih stikov z bližnjimi, so se nekateri učenci z njimi povezali preko 
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različnih medijev. Stare starše ali starejše sosede/znance, so večkrat poklicali po 

telefonu in jim tako krajšali dneve. Nekateri učenci so s pomočjo staršev, opravili 

nakupe za starejše ali bolne, jim dostavili hrano do vrat, jih razveselili s kakšnim 

darilcem, katerega so izdelali sami ...  

Naša šola je dneve pouka na daljavo učencem popestrila tudi tako, da so imeli vsak 

teden en dan dejavnosti. V okviru tega, smo v mesecu januarju izvedli dan 

dobrodelnosti. Ta dan je bil organiziran tako, da so v njem aktivno sodelovali vsi 

učenci centralne in podružnične šole in na svoj, domiseln način polepšali in obogatili 

dan oskrbovancem v Koroškem domu starostnikov. Učence smo spodbudili,  da so 

jim napisali pisma z lepimi željami, mislimi in pozdravi, narisali so risbice, izdelali 

so jim voščilnice in kuverte ter tako izkazali svojo srčnost in sočutje do starejših 

in bolnih, ki so bili v tem obdobju še posebej ranljivi in osamljeni. Odziv otrok je 

bil res neverjeten, saj smo prejeli kar 450 izdelkov. Da so bila pisma učencev res 

čudovita, napisana iz srca, risbice in voščilnice pa polne pozitivne energije, ki so 

dosegle svoj namen, so nam potrdila prejeta pisma, lepe misli in dobre želje, ki so 

nam jih v zahvalo poslali iz doma starostnikov. To je bilo res lepo presenečenje za 

vse nas – učence in učitelje.  

Učenci so tako skozi različne dejavnosti bogatili sebe, hkrati pa osrečevali 

druge. 

Ali kot je napisal neznani avtor: »Nihče ne more narediti vsega, toda vsak lahko 

naredi nekaj.« 

In mi smo – »narisali« smo nasmehe na obraze, saj se dobro zavedamo, da so vsi 

cvetovi bodočnosti v semenu sedanjosti. (Kitajski pregovor) 

 

Nekaj fotografij izdelkov: 
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Nekaj pisem zahvale našim učencem: 
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OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 

________________________________________________________ 

Poročilo je napisala Eda Berginc. 

--------------------------------------------------------- 

Že drugo leto zapored učenci in učenke 3.c razreda z razredničarko Edo Berginc 

nismo smeli obiskati oskrbovancev Centra slepih, slabovidnih in starejših v Škofji 

Loki, kot smo načrtovali. 

Decembra smo jim lahko dneve polepšali le z voščilnicami. A to ni bilo tisto, kar 

smo želeli. 

Da ne bi prekinili našega prijateljstva, smo za starejše pripravili razredni koncert. 

Nekateri so igrali na svoje glasbene inštrumente, drugi so peli ali plesali, spet 

tretji pa so deklamirali. Zelo smo se zabavali ob pripravah in še posebej na 

snemanju. Preden smo vse poslali gospe Kamnarjevi v CSS smo si posnetek ogledali. 

Bili smo si všeč. Posnetek smo pokazali gospe ravnateljici. Nato pa je našel 

sodobnega poštarja – internet. Poslali smo in čakali na odziv. Kmalu smo dobili 

zahvalo. Posnetek je prispel do oskrbovancev nekaj dni pred nekajdnevnim 

deževjem. Tako so v udobju svojih dnevnih sob (mehurčkov) uživali v gledanju in 

poslušanju. Bili so navdušeni.  

Upamo, da bomo v prihodnjem šolskem letu že lahko vstopili v CSS in stisnili roke 

oskrbovancem. Da jih bodo naša pesem, veselje in smeh napolnila z mladostno 

energijo v živo.  

Do naslednjega srečanja pa jim želimo le obilo zdravja in kličemo NASVIDENJE. 
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________________________________________________________ 

Poročilo je napisala Mateja Feltrin Novljan. 

--------------------------------------------------------- 

Kljub spremenjenim razmeram in šolanju na daljavo so na škofjeloški Osnovni šoli 

Cvetka Golarja te dni izpeljali kulturni dan, ki pa je bil poseben, dobrodelen in 

povezan s projektom »Otroštvo podaja roko modrosti«. »Namen projekta je, da 

se mladi družijo s starejšimi, a letos zaradi korone to ni mogoče. Zavedamo se, da 

Ločani ne moremo biti ponosni na naše mesto in zgodovino, če spregledamo ljudi, 

ki so vsak na svoj način dodali delež v mozaik te lepote. Sedaj so jim na videz pošle 

moči, a nam vendarle še dajejo priložnost, da prav zaradi njih postajamo bolj srčni 

ljudje. To je bil le delček hvaležnosti za vse, kar so ti starejši, ki so danes v 

domovih, naredili, in zahvala tistim, ki delajo tudi v tej krizi – brez hvaležnosti 

starejšim rodovom ne moremo uživati sadov tega trenutka, brez hvaležnosti za vse 

zdravstvene delavce in druge, ki v teh časih preizkušnje delajo, ne moremo postati 

boljša družba, brez misli na bolne ne moremo postati sočutni. Vse lepo, kar nam je 

kljub drugačnim okoliščinam dano, je prepleteno z dobrimi dejanji vsakega med 

nami, toda niti teh so v tem trenutku najmočnejše. Zato naj letos ob besedi 

SREČNO enako glasno zveni tudi HVALA 

Učenke in učenci so izdelali 1400 voščilnic, ki smo jih razdelili zaposlenim in 

varovancem CSS Škofja Loka, zaposlenim v Zdravstvenem domu Škofja Loka, 

zaposlenim in varovancem v Domu upokojencev Dom Podbdo, enota Petrovo Brdo. 

Projekt sta izpeljali Jasna Camlek in Mateja Feltrin Novljan. 
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Gimnazija Ledina Ljubljana 

________________________________________________________ 

Poročilo je napisala Nina Levstik. 

--------------------------------------------------------- 

Dijakinje izbirnega predmeta pedagogike (4. letnik) so meseca oktobra 2020 

načrtovale srečevanja s starejšim članom družine, sosedom oz. znancem. Pri pouku 

smo zbrali nekaj predlogov za druženje (kot npr. pogovor o preteklem življenju 

starostnika, ogledovanje starih fotografij, peka oz. kuhanje, sprehodi, branje, 

igranje družabnih iger). Dijakinje so napisale načrt srečanj s predvidenimi 

dejavnostmi (predvideno je bilo, da do meseca marca opravijo najmanj pet srečanj 

z izbranim starostnikom). 

Meseca januarja smo izvedli delno poročanje, dijakinje so predstavile svoje 

izkušnje in vtise ter napovedale, koliko srečanj še nameravajo izvesti. 

Med izvajanjem projekta so dijakinje vodile dnevnik srečanj, srečanja so 

fotografsko dokumentirale in na koncu napisale poročilo. 

 
 
 
 
Slika 1: Potret babice, M.+Š. 

 

 
 
 
 
Slika 2: Pogovor po telefonu, M.+Š. 
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Slika 3: Raztegovanje testa, M.+Š. 

 

 
Slika 4: Štrudelj pred zvijanjem, M.+Š. 
 

 
Slika 5: Mama z zvitim štrudljem, M.+Š. 

 

Slika 6: Igra Enke, M.+Š. 

 
Slika 7: Igra Enke in pice, M.+Š. 

 

Slika 8: Tekmovanje v sudokuju, M.+Š. 
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Slika 9: Mama boža psičko Sajo, M.+Š. 

 

Slika 10: Florjan se spušča po toboganu, 
M.+Š. 

 
Slika 11: Florjan se gunca na konjičku, M.+Š. 
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Gimnazija Škofja Loka 

________________________________________________________ 

Poročilo je napisala Ana Prevc Megušar. 

--------------------------------------------------------- 

V preteklih letih smo z dijaki 1. letnikov v okviru predmeta glasba izvajali projekt 

Zapoj mi pesem. Dijaki so obiskali svoje stare starše, tete, strice, vaške 

posebneže in jih poprosili, da jim predstavijo – zapojejo ali zaigrajo stare ljudske 

pesmi. Mladi so te pesmi posneli, kakšno so se tudi naučili in jo potem sami zapeli 

in tako poskrbeli, da se je ljudsko izročilo ohranjalo in preneslo na mlajše.  

V letošnjem šolskem letu zaradi epidemije ti obiski niso bili mogoči, zato smo se 

pred prazničnimi dnevi v decembru odločili, da stanovalcem Centra slepih in 

slabovidnih in starejših občanov Škofja Loka namesto obiska napišemo pisma. Tako 

smo oblikovali dobrodelno akcijo, ki smo jo naslovili Praznično pismo za nasmeh in 

upanje. Dijaki so tako napisali več kot trideset prazničnih pisem in voščilnic za 

starejše občane in jih odnesli v center.  

Voščila mladih in pisma so na obraz starejših narisala nasmeh in v srcih prižgala 

iskre veselja. 

.   
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Glasilo je nastalo ob zaključku projekta 

                         Otroštvo podaja roko modrosti, šol. l. 2020-21. 

 

Poročila je zbrala in oblikovala za objavo vodja projekta Špela 

Bogataj. 

 

Fotografije in ostalo slikovno gradivo so prispevale šole, ki so poslale 

poročila. 

 

Objavljeno na spletni strani 

                            OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka-UNESCO ASPnet. 

 

 

 

 

Škofja Loka, junij 2021 


